
 
 
Na podlagi 37. člena v povezavi s 73., 75. in 76. in 98. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 51/06-UPB-1 in 97/2010), Uredbe o organiziranju, opremljanju 
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09), Pravilnika o 
kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS št. 104/08) 
ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01 ter Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 34/04, 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) in Ocene ogroženosti 
zaradi naravnih in drugih nesreč na območju občine Žirovnica, št. 840-0001/2009, z dne 11.6.2010 
izdajam 
 

SKLEP 
o organiziranju enot, služb in organov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, 

reševanje in pomoč v Občini Žirovnica 
 

I.  
SPLOŠNA DOLOČBA 

 
S tem sklepom organizira Občina Žirovnica kot ustanovitelj, enote, službe in organe Civilne zaščite 
ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč, za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na 
občinskem nivoju.   

II.  
GASILSKE ENOTE 

 
Lokalno javno gasilsko službo v občini Žirovnica opravljajo operativne enote prostovoljnih gasilskih 
društev (v nadaljevanju besedila GE): 
 

- GE prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica za naselja Breg, Moste, Breznica, Selo, 
Vrba, Zabreznica in Žirovnica,  

- GE prostovoljnega gasilskega društva Smokuč za naselja Doslovče, Smokuč in Rodine. 
 

 
Osrednja gasilska enota v občini Žirovnica je operativna gasilska enota PGD Zabreznica. 
Razvrstitev GE opravi župan na predlog gasilskega poveljstva občine in občinske strokovne službe 
ter v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč. 
 
GE v občini opravljajo javno gasilsko službo in druge naloge zaščite, reševanja in pomoči na 
območjih, ki so določena z operativnim gasilskim načrtom občine in z načrti zaščite in reševanja. 
 
GE lahko na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju opravljajo naloge gašenja in reševanja 
ob požarih ter drugih nesrečah tudi na širšem območju. 
 

III.  
GOSPODARSKE DRUŽBE, ZAVODI IN DRUGE ORGANIZACIJE TER DRUŠTVA, KI DELUJEJO V 

JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA 
 

III.1. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije 
 

Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se določijo 
naslednje gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije: 
 

-    Gasilsko reševalna služba Jesenice, za opravljanje gasilske službe, 
-    Zdravstveni dom Jesenice, Zdravstvena postaja, Selo pri Žirovnici, za opravljanje prve 

medicinske pomoči, 
-    Center za socialno delo Jesenice, za opravljanje nalog pomoči ogroženim in prizadetim 



 
 

prebivalcem, 
-    Radio Triglav Jesenice, opravljanje nalog obveščanja prebivalcev. 
-    Jeko-in Jesenice, d.o.o., za opravljanje nalog tehničnega reševanja, vzdrževanje in sanacijo 

občinskih cest, oskrbo s pitno vodo, vzdrževanje in sanacijo kanalizacijskem sistema, odvoz 
komunalnih odpadkov in pokopališke dejavnosti, 

-    Elektro Gorenjska, d.d., za oskrbo z električno energijo, 
-    Elektrovod instalacije, z.o.o., za vzdrževanje javne razsvetljave, 
-    Telekom Slovenije, d.d., za vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja, 
-    Plinstal, d.d., Jesenice in Geoplin Plinovodi, d.o.o., za oskrbo z zemeljskim plinom, 
-    Gozdno gospodarstvo Bled, d.o.o., za vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest, 
-    Gostilna Kašar, Žurga Vilko s.p. in Gostilna Trebušnik, Noč Tatjana s.p., za oskrbo, 
-    Osnovna šola Žirovnica, Gostilna Osvald, Jenko Stanislava s.p in Marija Jakelj s.p., za 

oskrbo in nastanitev ter 
-    Konjeniški klub Stol, za zagotavljanje lokacije za postavitev zasilnih prebivališč.  
 

III.2. Društva, ki delujejo v javnem interesu 
 
Pri izvajanju nalog zaščite in reševanja v občini sodelujejo društva, ki delujejo v javnem interesu in 
sicer:  

- Društvo gorske reševalne službe Radovljica na področju reševanja v gorah in v primeru 
naravnih in drugih naravnih nesreč, 

- ZSKSS, Skavtski steg Pod svobodnim soncem, Breznica 1  v primeru naravnih in drugih 
naravnih nesreč, 

- Podvodna reševalna služba Slovenije, reševalna postaja Bled na področju reševanja iz vode 
in v primeru naravnih in drugih naravnih nesreč in  

- Radio klub Lesce na področju zvez. 
 

IV. 
 ORGANI CIVILNE ZAŠČITE 

 
IV.1. 

Poveljnik Civilne zaščite in njegov namestnik  
 

Za operativno in strokovno vodenje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se 
imenujeta: 

- poveljnik Civilne zaščite Občine Žirovnica in 
- namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Žirovnica. 

 
IV.2. 
 

Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih nalog – strokovnih nalog zaščite, 
reševanja in pomoči se imenuje: 

- Štab Civilne zaščite Občine Žirovnica.  
 
Organi vodenja Civilne zaščite se imenujejo s posebnim sklepom. 
 

V.  
ENOTE CIVILNE ZAŠČITE 

 
V.1. 

Ekipa za prvo pomoč 
 

V Občini Žirovnica se organizira 1 ekipa za prvo pomoč. 
 



 
 

V.2. 
Tehnično reševalne enote 

 
Tehnično reševanje se organizira v okviru gasilskih enot Prostovoljnega gasilskega društva 
Zabreznica in Prostovoljnega gasilskega društva Smokuč. 
 

VI.  
SLUŽBE ZA PODPORO 

 
V Občini Žirovnica se organizirajo naslednje službe za podporo: 
- vodstvo službe za podporo, 
- 1 ekipa za oskrbo, 
- 1 ekipa za zveze, 
- 1 ekipa za informacijsko in komunikacijsko podporo, 
- 1 ekipa za administrativno podporo ter druge potrebe štaba Civilne zaščite Občine Žirovnica, 
- 1 ekipa za psihološko pomoč in 
- 1 ekipa za prevoze 

 
VII.  

MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE ENOT, SLUŽB IN ORGANOV CIVILNE ZAŠČITE 
 
Občina Žirovnica določi kadrovska merila za kadrovske sestave (kadrovske formacije) enot, služb in 
organov vodenja Civilne zaščite ter vrsto in količino zaščitne ter reševalne opreme in orodij za 
zaščito, reševanje in pomoč (materialne formacije), ki jih uporablja posamezna enota, služba 
oziroma organ vodenja Civilne zaščite, v skladu s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih 
formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 104/2008). 
 
Merila o kadrovskih in materialnih formacijah posameznih enot, služb in organov Civilne zaščite 
(priloga 1), so priloga tega sklepa. 
 
Občina Žirovnica sklene za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči iz točke III.1. 
tega sklepa, pogodbe z ustreznimi organizacijami, gospodarskimi družbami in zavodi, ki 
razpolagajo z ustreznim strokovnim kadrom in opremo. V pogodbah se med drugim opredelijo 
medsebojne obveznosti v zvezi z organizacijo, opremljanjem, usposabljanjem in drugimi vprašanji. 
 

VIII. 
FINANCIRANJE ENOT, SLUŽB IN ORGANOV CIVILNE ZAŠČITE 

 
Občina Žirovnica financira dejavnost enot, služb in organov Civilne zaščite iz toč IV., V. in VI. tega 
sklepa. 
 
Občina Žirovnica sklene za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči iz točke III.1. 
tega sklepa, pogodbe z ustreznimi gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki 
razpolagajo z ustreznim strokovnim kadrom in opremo. V pogodbah se opredelijo medsebojne 
obveznosti in obveznosti financiranja nadomestila dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju 
nalog ter izvajanju priprav, ki presegajo redno dejavnost gospodarskih družb, zavodov in drugih 
organizacij. 
 
Občina Žirovnica sklene za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči iz točke III.2. 
tega sklepa, pogodbe z ustreznimi društvi, ki delujejo v javnem interesu, ki razpolagajo z ustreznim 
strokovnim kadrom in opremo. V pogodbah se opredelijo medsebojno obveznosti sofinanciranja. 
 

 
 



 
 

IX. 
 
Ta sklep začne veljati takoj. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi in  
organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v 
občini Žirovnica (Ur. list RS št. 21/08). 
 

 
Št.: 846-0001/2011                                                                              
Datum: 24.11.2011 
 
                                                                                                                           ŽUPAN 

                                        Leopold Pogačar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


